
 

 

Diante da nossa ampla experiência como 

fornecedor de tecnologia, a PRODEL 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO oferece aos seus 

clientes uma solução capaz de atender e controlar 

de forma única todos os setores da empresa, 

acompanhando toda a sua evolução desde o 

processo inicial até a sua fase de maturação e 

consolidação no mercado. 

 

O ProdelExpress permite as empresas que 

adotam esta solução a concentrar todo o seu 

potencial e os seus recursos operacionais na sua 

atividade principal, tornando-se líderes em seus 

diversos seguimentos. 

. 

Soluções de Tecnologia da Informação 

                Sistema ERP totalmente 

integrado: 

 

Módulo Administrativo 

Módulo Produção 

Módulo Comercial 

CRM 

Business Inteligence (BI) 
 

 

Software Corporativo – ERP 
ProdelExpress 

 

 

 



 

 

•  Trata-se de um software corporativo ERP, 

 de propriedade da PRODEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,  desenvolvido para 

empresas de diversos portes e ramos de atividades.  

   

 

A metodologia utilizada para a área  industrial e administração de materiais é MRPII.  

 

 

Atendendo aos requisitos de CRM analítico o ProdelExpress controla as atividades nos 

clientes integrando pré e pós vendas (orçamentos, pedidos, emissão de notas fiscais, 

devolução de mercadorias e lançamentos no financeiro). Totalmente integrado com o 

servidor de email de sua empresa (pop3), registra automaticamente qualquer email 

enviado por um dos contatos do seu cliente. Permite acompanhamento de responsáveis, 

campanhas/projetos, estágios e programação (repetição) de atividades, avisando por 

email o responsável pela atividade.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Diante de experiências bem sucedidas em inúmeros clientes, o  ProdelExpress 

possui ainda mais um diferencial, por ser uma solução descomplicada e auto 

explicativa, em empresas com um número limitado de usuários permite uma 

implementação rápida e sem a necessidade de preliminares, aonde o próprio 

empresário adquire a autonomia de implementação. Em casos especiais em que a 

empresa necessite de um projeto de implantação, a PRODEL TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO irá desenvolver um cronograma personalizado de acordo com as 

necessidades reais de cada empresa. Abaixo você encontrará algumas fases do 

projeto de implementação:  
 

TECNOLOGIAS: 

 

Enterprise Resource 

Planning - ERP 

 

Customer relationship 

management - CRM 

 

Material requirement 

planning 

 

MRP 

 

MRPII 

 

Business intelligence 

(BI) 

 

COMPROMETIMENTO 

 

SPED- Sistema Publico 

de escrituração Digital 

 

SPED-Fiscal 

 

SPED-Contabil 

 

SPED-PIS/COFINS 

 

NOTA FISCAL 

ELETRÔNICA-NFe 

 

 

  

Inovação, 

Conhecimento e 
     Tecnologia 

 



 

 

 

 Principais Módulos: 
 

Área Industrial  

Engenharia de 

Produtos 

Engenharia de 

Manufatura 

Custos 

Controle de 

Qualidade 

 

Área Comercial 

Compras 

Vendas 

Serviços 

Metas 

 

Administrativos 

Administração de 

materiais 

Estoques/Inventários 

Fiscal 

Contábil 

Financeiro. 

 Comercial 

 

 Compras 

 Vendas 

 Atividades nos Clientes (CRM) 

 Assistência Técnica / Serviços 

 
  Administrativo 

 

 Administração de Materiais 

 Controle de Qualidade 

 Fiscal e Contábil 

 SPED Fiscal e Contábil, Nota 

Fiscal Eletrônica NFe 

 Financeiro 

 

  Industrial 

 

 Engenharia de Produtos 

 Engenharia de manufatura / PCP 

 Programação de Fábrica 

 Custos / Formação de Preços 

 
 

 Customização 

 

 Permite a Personalização do Menu 

 Níveis de Acesso  

 Formação de Grupos de usuários 

 Cadastro de usuários 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

  

FISCAL e 

CONTÁBIL 

 

Nota Fiscal 

Eletrônica NFe 

 

SPED-FISCAL 

 

 

SPED-CONTÁBIL 

 

SPED-PIS / 

COFINS 

 

ECD-

ESCRITURAÇÃO 

DIGITAL 

CONTÁBIL 

 

EFD- 

ESCRITURAÇÃO 

FISCAL DIGITAL 

 

 

Possuímos parceiros como escritórios contábeis, 

auditores fiscais, advogados tributaristas, tudo isso 

para fornecer ao cliente um sistema que atenda a 

todas as legislações. 

 

 

Mais segurança para o cliente, com a máxima 
integração de um sistema ERP. 

SPED-SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL 



 

 

Excelência em 

Atendimento 

 

Suporte Técnico  

 

Tempo de 

Inatividade Zero 

 

Soluções Praticas 

 

Eficiência 

 

Facilidade de uso 

 

Integração entre 

Departamentos 

 Permite a visão geral de toda a empresa 

 

 Integração automática de todos os setores 

 

 Gera informações automaticamente, mesmo para os setores que 

ainda não estão consolidados, disponibilizando dados futuros para 

empresas em crescimento 

 

 Rapidez, integridade e segurança total na troca de informações 

 

 Redução dos custos internos 

 

 Agilidade na confirmação, aceitação e controle do pedido de vendas 

 

 Total controle e agilidade em todo o processo de faturamento 

 

 Controle automático do estoque, diminuindo seu volume, evitando 

desperdícios e conseqüentemente aumentando o capital de giro 

 

 Possibilita maior controle e agilidade na produção, aumentando sua 

produtividade e melhorando os resultados da empresa 

 

 Disponibiliza informações para agilizar a tomada de decisões 

 

 Todos os seus recursos otimizam o tempo da empresa, eliminando os 

problemas diários e permitindo gerenciar o tempo disponível para 

criar novas estratégias para o crescimento do negócio 
 

Alguns Benefícios do Sistema: 

Serviços 

Disponíveis: 
 

*Software ERP 

 

*Suporte técnico 

 

*Instalação e 

configuração 

 

*Manutenção 

 

*Suporte a 

aplicativo 

 

*Suporte a 

hardware 

 

*Garantia 

 Não podemos esquecer que para o sucesso da implantação é 

fundamental o envolvimento da direção, da gerência e também de todos 
os funcionários usuários da empresa. 

 

Quer saber mais agende uma visita de 

demonstração através do site 

www.prodel.com.br 

 


